


UM POUCO 
SOBRE NÓS

Considerado um dos maiores 
museus a céu aberto do Brasil, com 
seus mais de 100 mil m², o Parque 
Histórico de Carambeí se destaca 
por ser um projeto de caráter 
sociocultural com o compromisso 
de preservar a memória dos 
imigrantes que se estabeleceram 
na cidade de Carambeí e difundir a 
cultura por meio de seu Patrimônio 
Material e Imaterial.

Um complexo museal com 
alas integradas que remete as 
estruturas de ecomuseus dos 

países escandinavos, tem por 
objetivo resgatar memórias e 
provocar uma imersão cultural 
e experiência sensorial em seus 
visitantes, por meio de espaços 
que reproduzem a dinâmica do 
estilo de vida do colono no início 
do século XX, um Parque ecológico, 
inspirado no estilo do holandês 
Zaanse Schans, amplos jardins, 
Casa de Memória, anfiteatro e 
um Koffiehuis – confeitaria e 
restaurante, que oferece um 
cardápio com culinária típica e 
tradicional.
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Durante o ano de 2019, mais uma vez o Parque Histórico de 
Carambeí se destacou não só regionalmente, como também 

no âmbito nacional.

Confira nas próximas páginas os principais destaques da 
instituição  que colocam o Parque Histórico de Carambeí em 

evidência.

UM MUSEU DE
DESTAQUE



ENTRE OS 55 MUSEUS
MAIS VISITADOS
DO BRASIL
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O Parque Histórico de Carambeí é o maior museu histórico a céu 
aberto do Brasil. Principal atrativo turístico dos Campos Gerais, 
possui apenas 8 anos e já figura entre os 100 museus mais visitados 
do Brasil, ao lado de instituições consagradas e centenárias.

No país existem cerca de 3.800 museus registrados e na recente lista 
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), correspondente 
ao Formulário de Visitação Anual 2018, o Parque Histórico passou a 
ocupar a 55ª posição no ranking de visitação em museus e teve um 
crescimento de 19% em relação à pesquisa realizada no ano de 2017.

Construído em 2011, o Parque Histórico tem apenas 8 anos e se 
consagrou como principal atrativo dos Campos Gerais. Neste período 
o museu recebeu 791.568 visitas e a cada ano a equipe estipula 
metas para atender mais pessoas e consequentemente aumentar o 
número de visitação.

133.678 VISITANTES EM 2019



AVALIAÇÃO 
PRIMOROSA 
ENTRE OS
VISITANTES
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Desde 2014 o Parque Histórico de Carambeí se destaca com 
o Certificado de Excelência oferecido pelo TripAdvisor, maior 
site de avaliações atrações turísticas da internet.
Criado em 2011, esse prêmio é concedido a estabelecimentos 
do setor de turismo e hotelaria no mundo todo que sempre 
prestam um serviço de alta qualidade. Ele é entregue a 
aproximadamente 10% de todos os estabelecimentos no 
TripAdvisor que invariavelmente receberam avaliações 
excelentes no ano anterior. 



O MAIOR MUSEU 
HISTÓRICO 
A CÉU ABERTO
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Considerado um dos maiores museus 
a céu aberto do Brasil, com seus mais 
de 100 mil m², o Parque Histórico 
de Carambeí se destaca por ser um 
projeto de caráter sociocultural com o 
compromisso de preservar a memória 
dos imigrantes que se estabeleceram 
na cidade de Carambeí e difundir a 
cultura por meio de seu Patrimônio 
Material e Imaterial.
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SELO DE QUALIDADE 
NO TURISMO 
DO PARANÁ

O Parque Histórico de Carambeí, por meio do 
Koffiehuis Confeitaria e Restaurante, mais uma 
vez é agraciado com o Selo de Qualidade no 
Turismo de Paraná. A premiação que reconhece 
os empreendimentos que investem em gestão e 
qualidade foi realizada em Curitiba na sede do 
Sebrae/Pr.
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UM MUSEU PREMIADO: 
PRÊMIO DE EDUCAÇÃO 
DARCY RIBEIRO

O Parque Histórico de Carambeí 
foi uma das dez instituições 
culturais contempladas com o 
Prêmio Darcy Ribeiro 2019. A 
premiação lançada pelo Instituto 
Brasileiro de Museus (Ibram) 
está na 6ª edição, por meio de 
edital premia dez instituições 
culturais com o valor de R$10 
mil reais para cada uma, prêmio 
que deve ser aplicado em prática 
educacionais realizadas pelas 
instituições.

O Prêmio Darcy Ribeiro é 
direcionado para promover as 
ações de educação museal que 
possuem o intuito preservar 

e tornar o patrimônio cultural 
da instituição mais acessível. 
São escolhidas ações que 
que promovam, valorizem, 
disseminem e democratizem as 
instituições.

Entre os inscritos foram pré-
classificadas 55 instituições que 
passaram para a segunda fase e 
o Parque Histórico figurou entre 
os dez colocados ocupando o 
8º lugar. O museu concorreu ao 
edital com a ação educativa Meu 
Museu, realizada no ano de 2017 
para alunos do 5º ano da Escola 
Evangélica de Carambeí.
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Instalado em um terreno de 100 mil metros quadrados, 
com alas museais integradas e ao ar livre, que contemplam 

temáticas como: Bens Paisagísticos, História da Vida 
Privada, Sociabilidade e Cooperativismo retratam a cultura 
e história da Imigração holandesa e também suas relações 
com diferentes etnias que aqui se estabeleceram e juntas 

ocuparam o território hoje constituído como o município de 
Carambeí.

CONHECENDO NOSSO
ESPAÇO



Conhecendo nosso espaço | pág 11



JARDINS FRONTAIS#01
Podemos encontrar a utilização da flora brasileira, com emprego de 

bromélias, arvores frutíferas, e plantas tropicais, todas harmonizadas 
em um conjunto de elementos que compõe a arquitetura do local.            
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CASA DA MEMÓRIA#02
O antigo estábulo foi construído em 1946, é considerado um 

símbolo do patrimônio histórico dos imigrantes, foi a primeira 
estrebaria em alvenaria da Colônia.
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KOFFIEHUIS#03
O Koffiehuis Confeitaria e Restaurante do Parque Histórico de Carambeí 

oferece gastronomia típica holandesa e indonésia e proporciona ao visitante 
conhecer a culinária local, que sofre influência dos pratos tradicionais da 
Holanda e se unem à gastronomia e aos sabores inusitados da Indonésia.
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PONTE DA INTEGRAÇÃO#04
A ponte levadiça veio da Holanda, como uma doação do banco 

holandês Rabobank, em comemoração ao Centenário da 
Imigração Holandesa no Brasil em 2011.
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CASA HOLANDESA#05
A Casa Holandesa é uma edificação arquitetônica que simboliza a Era de Ouro 
da Holanda no período renascentista. A fachada e o interior são representados 
pelos estilos que aparecem em pinturas do famoso pintor Johannes Vermeer.
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VILA HISTÓRICA#06
O ambiente retrata, por meio de reproduções, o primeiro 

núcleo social onde as famílias holandesas integraram-se à 
sociedade da época.
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“As reproduções arquitetônicas 
foram feitas com base em acervo 
fotográfico da colônia, relatos e 
lembranças da primeira geração.

“



MUSEU DO TRATOR#07
Responsável por abrigar as máquinas que foram indispensáveis para o 

cultivo na região. Esta ala museal ilustra, por meio de seu acervo material, 
a relação do colono imigrante com a terra e as práticas agrícolas. 
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PARQUE DAS ÁGUAS#08
Projetado pelo arquiteto Johannes Gillissen, o Parque das 

Águas é uma reprodução do parque ambiental Zaanse Schans, 
próximo à capital holandesa Amsterdã.
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“Sustentabilidade: A água 
presente nos lagos e canais vem 
diretamente da chuva captada 

pelo telhado do pavilhão Frísia.

“



CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL:
MUSEU E 

SUSTENTABILIDADE
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A sustentabilidade é um dos nortes na 
execução do nosso trabalho, centrado 
nos princípios do tripé conceitual do 
social, ambiental e econômico.
Somos detentores do Selo Carbono 
Neutro, concedido em 2011 pelo 
Instituto de Responsabilidade 
Socioambiental Chico Mendes. A 
construção da Vila Histórica, reprodução 
da antiga colônia de Carambeí foi 
realizada com o uso de madeira de 
reflorestamento.

MAIS DO QUE 
UM OBJETIVO: 
UM COMPROMISSO
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Conscientização ambiental
Lixo seletivo Horta orgânica

Telhado verde

Reaproveitamento de materiais

Energia solar
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Em parceria com o Koffiehuis – Confeitaria e 
Restaurante, anexo ao museu, adotamos algumas 
medidas:

• 90% do uso de iluminação é feito por lâmpadas de 
LED, diminuindo o impacto do consumo de energia;
• Latas de alumínio são vendidas e a renda é revertida 
para a confraternização dos funcionários;
• É realizada a seleção de lixo reciclável;
• O lixo reciclável vai para a COAPAM, cooperativa de 
reciclagem;
• O lixo orgânico vai para a compostagem da 
instituição, que posteriormente serve para adubo 
orgânico da horta e jardim;
• O óleo usado vai para a FOCAM, indústria e comércio 
de aditivos;
• Horta 100% orgânica;
• Uso de torneiras com temporizador nos banheiros;
• O lacre das latas de alumínio é guardado para trocar 
por cadeiras de rodas, campanha da RODONORTE, 
concessionária de rodovias.

MEDIDAS 
ADOTADAS
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A instituição realiza a captação de recursos hídricos da chuva, cultivo de 
horta orgânica, horta vertical, produção de compostagem e telhado 
verde. Há também um espaço chamado Casa da Sustentabilidade, 
construída com tijolos ecológicos e ambientada com materiais 
de reuso e descarte, este ambiente 
busca despertar a consciência 
ecológica no visitante 
demonstrando a importância 
de pequenas ações como a 
coleta seletiva de lixo, a 
prática da reciclagem 
e da reutilização de 
materiais. 

CUIDANDO DO 
MEIO AMBIENTE 
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UM MUSEU
DINÂMICO



Trabalho contínuo: Nos 
bastidores do museu 
acontecem durante todo o 
ano diversas atividades vitais 
para a manutenção do Parque 
Histórico de Carambeí.

Uma das atribuições mais 
importantes acontece para a 
conservação do acervo: Todas 
as peças são higienizadas, 
catalogadas e armazenadas 
em embalagens especiais 
que protegem os objetos de 
contaminação.
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EQUIPE
DEDICADA



ACERVO:
MEMÓRIAS DE 
GERAÇÕES
A formação do acervo 
do Parque Histórico de 
Carambeí 
deu-se por doações 
da comunidade de 
imigrantes e conta 
com uma infinidade 
de itens de 
natureza variada, 
desde utensílios 
domésticos, móveis, 
fragmentos, livros, 
ferramentas, bens 
automobilísticos 
e de trações 
agrícolas.
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DIGITALIZAÇÃO:
TECNOLOGIA DE MÃOS 
DADAS COM O MUSEU

O ano de 2019 foi marcado pela aquisição 
de uma potente digitalizadora. Com esse 
equipamento está sendo possível realizar a 
digitalização de todo o acervo arquivístico, 
bibliográfico e fotográfico da instituição, 
garantindo assim a preservação segura em meio 
digital.
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MUSEU E EDUCAÇÃO:

ROMPENDO
BARREIRAS
A equipe do Núcleo Educativo do 
museu realiza diversas atividades, 
tais como projetos e ações 
voltadas à comunidade escolar 
relacionando assuntos abordados 
em sala de aula com uma visita 
centrada na experiência.
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AÇÕES EDUCATIVAS:
CONSTRUINDO 
CIDADANIA

Com o propósito de romper os ‘muros’ do 
museu e democratizar o seu acesso, o Parque 
nas Escolas se firma como uma alternativa 
de instigar o gosto pela visitação a museus e 
centro culturais, levando até as escolas e aos 
seus alunos algumas peças emblemáticas e 
curiosas do seu acervo, fontes históricas e 
fotografias. O projeto busca abordar o papel 
dos museus na sociedade, a importância da 
preservação da memória, a compreensão do 
ofício do historiador e possibilita ao aluno 
uma experiência de proximidade com o 
patrimônio histórico local.
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PLANTANDO 
CONHECIMENTO 
PARA O FUTURO

Durante o ano de 2019 foram atendidos 
211 grupos escolares, desses, a maioria 
executou alguma das ações educativas 
oferecidas pelo museu.

O interesse das escolas é crescente em 
virtude da oferta gratuita de atividades 
que complementam o currículo escolar e 
promovem a cidadania, sustentabilidade 
e cultura.

Destaque para a ação educativa 
“Memória e Tradição: o que cabe 
na minha mala?” que envolveu 

desde crianças até idosos.

““
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PLANTANDO 
CONHECIMENTO 
PARA O FUTURO



VISITAS 
MEDIADAS
O museu oferece visitas 
mediadas. Oferecemos visitas 
com abordagens específicas 
para grupos, neste caso, os 
assuntos de interesse devem 
ser correlatos com as linhas de 
pesquisa da instituição.
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PUBLICAÇÕES: ABRINDO AS PORTAS 
PARA A CULTURA
É papel das instituições museais produzir conhecimento e torna-
lo acessível. O Parque Histórico de Carambeí disponibiliza todo o 
material gratuitamente em seu site.
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CARTILHA DO 
VOLUNTÁRIO

MUSEU INTERATIVO

MUSEU E 
ESCOLA

DIÁLOGOS NECESSÁRIOS
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ALMANAQUEdos Imigrantes
Dezembro de 2018Fascículo nº 30

Tulipas
A bolha econômica e o 

prazer do cultivo

A DOCE TRADIÇÃO DAS TORTAS 
Do legado étnico, emerge a tradição e 

excelência no ramo da confeitaria

Vozes da História 
Uma série de entrevistas com o 

intuito de resgatar a memória 
da comunidade local

Almanaque Imigrantes é uma publicação do Programa de Pesquisa do Parque Histórico de Carambeí. Distribuição gratuita. 3.000 exemplares.

História e Cultura à Mesa 
com o programa de Cultura Alimentar no museu
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PALESTRAS E TREINAMENTOS

Palestra: História oral Treinamento: Workshop de acessibilidade Palestra: Rota do conhecimento

Grupo de estudo e debates Treinamento: aprimorando a monitoria Curso: conceitos Disney para excelência 
em atendimento e serviços
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VISITAS TÉCNICAS

Museu do Imigrante Holandês - Arapoti, PR Feira Medieval de Blumenau Heimat Museum Witmarsum

Antropóloga holandesa Renate 
Stapelbroek

Sec. Estado de Comunicação e Cultura - PR Grupo CCR
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MUSEU INTERATIVO:
UM PROJETO COMUNITÁRIO 
E COLABORATIVO 

Com uma tradição que nasceu em 2011, um 
grupo de voluntários se une para dar vida 
ao museu em dias festivos. A encenação do 
cotidiano dos primeiros imigrantes encanta 
turistas de dentro e fora do Brasil.
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Manter as atividades culturais é um dos objetivos do museu. 
Os eventos realizados na instituição trazem dinamismo e 

geram interesse ao Parque durante todas as estações do ano, 
sempre com alguma novidade para o visitante.

AGENDA
CULTURAL



MEGAEVENTOS CONSOLIDADOS
Durante o ano são realizados grandes eventos que já 
são tradicionais na agenda do Parque. Posicionados 
estratégicamente no calendário, servem de âncora 
para manter o museu em movimento. Eventos de 
menor escala acontecem entre eles e normalmente 
estão atrelados a feriados, como a Páscoa e o 
Carnaval.
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13a PRIMAVERA DE MUSEUS
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17a SEMANA DE MUSEUS
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1O DE MAIO
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ARRAIÁ DO PARQUE
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É comemorado no Brasil todo e tem como principal objetivo 
reunir a comunidade em um ambiente caloroso, a fim de 
difundir uma das maiores manifestações populares da 
cultura brasileira, que são os festejos Juninos/Julinos. O 
evento investe e valoriza as tradições locais embalado por 
músicas caipiras de raiz, animadas quadrilhas e gastronomia 
típica.



CARNAVAL
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O Carnaval no Parque integra o nosso calendário cultural 
do Parque, proporcionando aos pequenos e seus pais 
momentos agradáveis no museu. 
Tem como objetivo oferecer uma alternativa do tradicional 
agito dos foliões. A atividade consiste em uma oficina 
de criação de máscaras carnavalescas e pinturas faciais. 
Acompanhando a temática, um painel ilustrativo e 
carnavalesco é montado para que o público possa tirar 
uma foto utilizando a máscara ou a pintura feita na oficina
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CINEMA 
ITINERANTE 
DE CANUDOS
A exibição do Cinema Itinerante de Canudos 
proporcionou aos moradores de Carambeí e 
região uma noite no sertão com o filme “O 
Mar de Antônio Peregrino”. O filme mostrou 
ao público a história e a cultura de Canudos, 
na Bahia, e compartilhou a riqueza, a força e a 
beleza do sertão de Antônio Conselheiro.



DIA DAS 
CRIANÇAS
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O Dia das Crianças foi marcado por 
uma programação especial para 
receber a turminha acompanhada de 
seus pais. 

A equipe do museu recebeu as crianças 
de 5 até 12 anos com uma série de 
atividades recreativas. As brincadeiras 
aconteceram em forma de competição 
e os participantes foram divididos em 
equipes de acordo com a faixa etária.

Com brincadeiras lúdicas, que exigiram 
coordenação a turminha passou uma 
tarde animada no museu e o tempo 
colaborou para as brincadeiras com 
água e sabão.



EXPOSIÇÃO DE 
ORQUÍDEAS
Entre os dias 26 e 28 de abril recebemos a 8ª 
Exposição de Orquídeas, Cactos e Suculentas 
organizada pelo casal Panoka e Gilberto 
de Geus. O evento aconteceu na Casa da 
Memória com entrada gratuita.

A exposição contou com mais de 500 
plantas nacionais e internacionais, entre 
elas: cactos, suculentas e as orquídeas 
que foram a atração principal. No evento 
haveram expositores do Estado de São Paulo 
representados pelas cidades de Sorocaba 
e Registro, Santa Catarina com expositores 
de Joinville, o Paraná teve a participação de 
Carambeí; Curitiba; Irati; Ivaí e Ponta Grossa.
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FEIJÃO: DO 
CAMPO À MESA
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O Parque Histórico de Carambeí recebeu o evento 
“Do campo à mesa: sustentabilidade na cadeia 
produtiva do feijão” realizado pela Syngenta em 
parceria com a Frísia Cooperativa Agroindustrial 
e a Federação de Agricultura do Estado do Paraná 
(FAEP).

O evento que aconteceu nas dependências do 
Koffiehuis Confeitaria e Restaurante Parque 
Histórico de Carambeí contou com a participação 
de profissionais que são referência no setor. Na 
oportunidade, Felipe Pedroso que é historiador 
e coordenador cultural do museu, também 
pesquisador da história da alimentação, falou 
sobre a trajetória do feijão no decorrer do tempo 
e seu consumo no mundo. Os usos e significados 
do feijão na cultura, na história e na identidade do 
brasileiro.



FEIRA 
MEDIEVAL
Com público recorde de público a 
terceira edição do evento se consolida 
com uma das maiores do país.

Passaram mais de 10 mil pessoas 
pela Feira Medieval, público este que 
consagrou o evento como maior desta 
tipologia no Paraná e um dos maiores 
do Brasil.

Entre feiticeiras, reis, rainhas, 
cavaleiros, vikings, celtas, árabes e 
mongóis o evento teve a proposta de 
aproximar o público de diferentes 
culturas da Idade Média. Povos que 
viveram em períodos e localidades 
distintas, durante o evento estavam 
todos reunidos em um único espaço 
representando suas tradições e com o 
intuito de proporcionar aos visitantes 
uma imersão na história da Idade 
Média.
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FESTIVAL DE 
TORTAS
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Nos dias 5 e 6 de outubro o Parque Histórico de 
Carambeí recebeu o evento gastronômico mais 
doce dos Campos Gerais, com a entrada gratuita. 
O evento realizado pelo Parque Histórico em 
parceria com a Prefeitura Municipal teve o apoio 
da Frísia Cooperativa Agroindustrial, da Colônia 
Holandesa e da Herança Holandesa.

O evento foi realizado no Pavilhão de Exposições 
Frísia, anexo ao Parque, e reuniu os principais 
cafés e confeiteiras artesanais de Carambeí.

O cardápio foi de sabores, texturas, cores e aromas 
diferentes e contou com cerca de 100 doces 
sabores de tortas. Com combinações tradicionais 
e exóticas, receitas low carb e veganas, cada 
confeiteira produziu suas tortas com amor - 
segredo para cativar a todos que experimentaram 
seus produtos.



DIA DOS 
PAIS
O Parque Histórico de Carambeí teve 
uma programação especial no dia 10 
de agosto, com uma edição especial do 
Museu Interativo. A véspera do Dia dos 
Pais foi uma excelente oportunidade 
para pais e filhos visitarem o museu, 
passarem bons momentos juntos, 
e viajarem no tempo conhecendo 
a cultura dos imigrantes que se 
estabeleceram na cidade.

A Vila Histórica ganhou vida com 
os voluntários da comunidade que 
estiveram nos cenários encenando o 
cotidiano dos imigrantes na Colônia 
Carambehy.

Durante todo o final de semana o 
Viveiro Porto Amazonas esteve no 
Parque, expondo e vendendo plantas.
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NATAL NO 
PARQUE
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O Natal no Parque, considerado o maior evento 
da região com tipologia natalina, é realizado 
pelo Parque Histórico de Carambeí e nesse ano 
aconteceu entre os dias 30 de novembro e 22 
de dezembro. A nona edição teve por finalidade 
proporcionar ao público uma viagem pela magia e 
pelo espírito do Natal. 

Esta edição do evento contou com apresentações 
de corais e grupos musicais com temática 
natalina, encenação do nascimento do menino 
Jesus, visitação ao Parque iluminado e decorado 
com motivos natalinos, visita à casa do Papai 
Noel, Museu Interativo e praça de alimentação. 
Com uma vasta programação que encantou os 
visitantes o Parque Histórico cativou o público de 
diferentes idades.

O Auto de Natal que representa o nascimento do 
menino Jesus foi apresentado em todas as noites 
de sábado de programação do evento.
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PÁSCOA NO 
PARQUE
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Para a quinta edição da Páscoa no Parque que 
aconteceu no dia 21 de abril, o Núcleo Educativo do 
Parque Histórico de Carambeí preparou uma série de 
atividades voltadas ao público infantil com o intuito 
de mostrar que o museu é lugar dinâmico, onde há 
construção de conhecimento e que isto pode ocorrer 
por meio das brincadeiras.

Em tempos de tecnologia uma maneira de unir a 
família e fazer com que ela interaja é resgatar essas 
brincadeiras tradicionais. O museu tem apostado 
nessas atividades há cinco anos e o interesse do 
público vem crescendo vertiginosamente, também 
é uma forma de mostrar a cultura holandesa e seus 
costumes de uma maneira lúdica e recreativa.

O que não pôde faltar na Páscoa no Parque foi o zoek 
de eieren (procure os ovos), uma antiga brincadeira 
que os imigrantes holandeses e alemães trouxeram 
para a Colônia Carambehy. 



CONCURSO 
GASTRONÔMICO
O Parque Histórico de Carambeí e o Frederica’s 
Koffiehuis realizaram em conjunto um concurso 
gastronômico com o propósito de aproximar 
a comunidade local da história e cultura de 
Carambeí por meio da gastronomia.

A promoção surgiu durante o Programa Ando, 
Pra quê?, de iniciativa do Sebrae/PR em parceria 
com empresários do setor de turismo dos 
Campos Gerais e da Rede Gastronômica dos 
Campos Gerais (RGCG). Durante três meses 
as empresas participantes foram instigadas 
a incorporarem processos criativos em seus 
negócios

O primeiro lugar ficou com Terezinha Rain, que 
apostou em uma receita de Torta de Abóbora 
Gourmet. Sua torta integrou o cardápio do 
Koffiehuis Parque Histórico de Carambeí e 
Frederica’s Koffiehuis.
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EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS:
GERANDO INTERESSE
CONTÍNUO

As exposições temporárias 
possibilitam que objetos 
e itens do acervo que 
encontram-se restritos 
ao público possam 
ser vistos e tenham 
seu protagonismo em 
determinada temática.
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A instituição possui mais de 8 mil itens de 
acervo fotográfico e por conta disso são 
relizadas constantemente mostras fotográficas 
que evidenciam a vida da antiga colônia 
Carambeí.
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Veja a seguir os cartazes de todas as exposições 
temporárias criadas pelo Núcleo de História e 
Patimônio que aconteceram no Parque Histórico 
de Carambeí.

CONHEÇA AS
EXPOSIÇÕES
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EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS

Mostra: A presença negra em Carambeí Mostra: Alegoria da Memória Mostra: Entre o rural e o urbano

Exposição: Campos Gerais - fauna e flora O traço de Willem Kiwiet Exposição virtual: Tesouros ocultos



EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS:
GERANDO INTERESSE
CONTÍNUO



EXPOSIÇÕES 
VIRTUAIS
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Buscando tornar a produção cultural do 
museu acessível para todos, são criadas 
exposições virtuais para todas as mostras 
e exposições temporárias apresentadas no 
Parque Histórico de Carambeí desde 2018.

Cada exposição possui um hotsite que fica 
disponível no site oficial da instituição, 
podendo ser acessado pelo menu principal na 
aba exposições.

O conteúdo é apresentado em forma de 
imagens, textos explicativos e em alguns 
casos conta com um vídeo do curador 
contando detalhes sobre a temática abordada 
na exposição ou mostra fotográfica.
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ACESSIBILIDADE:

UM MUSEU
PARA TODOS

A instituição adota uma política de 
inclusão e acredita num futuro de plena 
acessibilidade em todos os espaços do 
museu e seus produtos culturais.



Ca
de

ira

s d
e rodas e rampas de acesso

Vagas para defi cientes

Carrinho elétrico Placas em braile
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DIVULGAÇÃO E MARKETING: 
DE CARAMBEÍ PARA O
MUNDO

Com o objetivo de expandir o 
público alvo do museu, partiu-se 
para estratégias de divulgação 
que abranjessem uma pluralidade 
maior de audiência. Com isso 
em mente intensificou-se o 
uso de ferramentas digitais 
com resultados positivos e 
vertiginosos, confirmados 
pelas pesquisas de satisfação 
realizadas após todos os grandes 
eventos do Parque.
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outros= 148

Correio Dos 
Campos : 

113

A REDE = 115

Diário Dos Campos 
Online = 98

Diário Dos 
Campos = …

Jornal Da Manhã 
= 49

Dponta Web News = 23

Jornal Da Manhã Online = 21

Ponta Grossa Convention & 
Visitors Bureau = 20

Paraná 
Cooperativo = 14 Página Um = 11

Massa News = 8 Correio 
Carambeiense = 6 Panorama Do Turismo Online 

= 6

Com uma extensa programação cultural, 
dinamismo e diversas ações, a 
instituição se mantém em 
posição de destaque nos 
noticiários.
São 702 aparições 
nas mais diversas 
veiculações de mídia. 
Confira a seguir uma 
rápida visão dos 
destaques do 
ano de 2019 nos 
principais meios 
de comunicação 
da região.

O PARQUE 
NA MÍDIA
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Veja no gráfico a seguir quantas vezes foram publicadas 
matérias envolvendo o Parque Histórico em cada meio 
de comunicação:



JANEIRO
25 aparições
Veículo: Ponta Grossa Convention & Visitors 

Bureau

Jornalista: Coluna:

Seção: Data: 23/01/2019

Tema: Pagina:

Assunto:

Tamanho: 1 LINK

FEVEREIRO
40 aparições

MARÇO
46 aparições

ABRIL
122 aparições
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MAIO
91 aparições

JUNHO
107 aparições

JULHO
37 aparições

AGOSTO
70 aparições
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SETEMBRO
30 aparições

OUTUBRO
41 aparições

NOVEMBRO
57 aparições

DEZEMBRO
 36 aparições
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REPORTAGENS DE
TELEVISÃO

A mídia televisiva é conhecida 
por possuir um vasto alcance e 
atingir uma grande variedade 
de público. Com reportagens 
jornalisticas veiculadas nos 
principais telejornais, o Parque 
Histórico de Carambeí se firma 
como um importante centro 
difusor de cultura e memória.
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Ko�ehuis Confeitaria
de Terça à Domingo,11h às
19h.
Telefone: (42) 3231-5876
e-mail:
koehuis@aphc.com.br

“Acesse a transparência dos
termos de colaboração
clicando aqui.

Parque Histórico de
Carambeí
Endereço: Av. dos Pioneiros,
4050
Telefone: (42) 3231-5063
e-mail:
secretaria@aphc.com.br

   
Faça uma

ava l iação  no
TripAdv isor

Parque Histórico de Carambeí. Todos os direitos reservados © 2016

Fique por dentro de tudo que acontece no Parque!
Insira seu e-mail e receba as últimas notícias:

Seu e-mail Inscrever-me

QUEM SOMOS

PROJETO DE CARÁTER SOCIOCULTURAL

Temos como  compromisso a preservação da
memória dos imigrantes que se estabeleceram na
cidade de Carambeí e a difusão da cultura local e
de suas manifestações por meio de seu patrimônio
material e imaterial, ambos presentes em espaços
que reproduzem em réplicas arquitetônicas o estilo
da vida do colono no início do século XX,
destacando as experiências que moldaram e
moldam a cidade e sua gente.

ALAS MUSEAIS INTEGRADAS E AO AR LIVRE

Instalado em um terreno de 100 mil metros quadrados,
com alas museais integradas e ao ar livre, que
contemplam temáticas como: Bens Paisagísticos, História
da Vida Privada, Sociabilidade e Cooperativismo retratam a
cultura e história da Imigração holandesa e também suas
relações com diferentes etnias que aqui se estabeleceram
e juntas ocuparam o território hoje constituído como o
município de Carambeí.

PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
SUSTENTÁVEL

Um projeto cultural onde a comunidade, empresas,
parceiros culturais e apoiadores podem interagir,
agregando valor e promovendo o desenvolvimento social
e sustentável de nossa cidade.

NOTÍCIAS

PARQUE HISTÓRICO RECEBE
PRÊMIO DARCY RIBEIRO

FUNCIONÁRIO DO PARQUE
HISTÓRICO PARTICIPAM DE

WORKSHOP DE
ACESSIBILIDADE

NATAL NO PARQUE TERÁ
CONCERTO DE VIOLONCELO
COM CLÁSSICOS DE NATAL

PARQUE HISTÓRICO LANÇA
EXPOSIÇÃO VIRTUAL DE

ACERVO RESTRITO

VER TODAS

Dados cartográficos ©2020Informar erro no mapa

Parque Histórico de Carambeí
Av. dos Pioneiros, 4050 - Zona Rural,
Carambeí - PR, 84145-000  

Rotas

4,8  3.041 comentários

Visualizar mapa ampliado

Nossos Parceiros

Você também pode apoiar o Parque. Clique aqui e saiba mais.

Selos de Qualidade

 

FUNCIONAMENTO

VISITAÇÃO ALAS MUSEAIS

Terça a  Domingo das 11h00 às 18h00.
Retirada de ingressos até 17h30.

Grupos devem ser agendados pelo e-mail
agendamento@aphc.com.br

Segunda-Feira – Fechado para manutenção
Conheça as regras de visitação da

instituição

VALORES PARA VISITAÇÃO

 Ingresso individual

 Grupos organizados

FOTOS NO PARQUE HISTÓRICO

Consulte nossos valores e normas para
locação de espaço para ensaios fotográcos

AQUI ou entre em contato pelo e-mail
agendamento@aphc.com.br

Faça uma imersão na culinária holandesa e indonésia

C o n h e ç a  o  K o f f i e h u i s

V e j a  o  c a r d á p i o

 

INSTITUCIONAL JOGOS NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES ACERVO EXPOSIÇÕES VISITE EVENTOS RESTAURANTE APOIE TRABALHE AQUI CONTATO

Assinar

WEBSITE
RESPONSIVO

175.589
visitas anuais



midias sociais
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ASSOCIE SUA MARCA A UM

PROJETO FORTE
E CONSOLIDADO



TEMOS COMPROMISSO COM 
ACESSIBILIDADE E 
SUSTENTABILIDADE







AGREGUE CULTURA E EDUCAÇÃO
DESTINANDO SEU IMPOSTO EM 
PROJETOS DE INCENTIVO
E CRESÇA CONOSCO






